Hulladékszállítással kapcsolatos hasznos információk!
A környezetterhelés csökkentése érdekében, valamint a költségek további jelentős
növekedésének megakadályozásáért kommunális hulladékba ne helyezzen papírhulladékot,
műanyaghulladékot, ezeket a hulladékgyűjtő szigeteken lévő gyűjtőedényekbe helyezze el, a
komposztálható hulladékhoz használjon házi komposztálót, így szállítási, elhelyezési díjat
nem fogja terhelni.

A 2011. évben a hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés díja
- állandóan használt ingatlanok esetén

17.225,- FT/ÉV
(13.780,- Ft + 25 % ÁFA)

- idényjelleggel használt ingatlanok esetén

11.925,- FT/ÉV
(9.540,- Ft + 25 % ÁFA)

- be nem épített ingatlan esetén

5.220,- FT/ÉV
(4.176,- Ft + 25 % ÁFA)

Figyelmébe ajánljuk a hulladékszállítás díjának csoportos beszedési megbízással történő
kiegyenlítését, ezzel elkerülhető a késedelmes fizetés és az ezzel járó kényelmetlenség.
Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, úgy a saját számlavezető bankjánál adhat
felhatalmazást „Csoportos beszedési megbízás teljesítésére”, a VHG Kft által kiállított
számla jobb felső sarkában található ügyfél-azonosító szám – nullák nélküli - , valamint
a VHG Kft. azonosítójának Exym: VHG 36, A 11457499 megadásával.
Tisztelt Ingatlantulajdonos kérjük, hogy a hulladékszállítás díját pontosan fizesse a
VHG Kft által megküldött feltételek figyelembe vételével, mivel a VHG Kft nem tud
eltekinteni a késedelmes fizetésből eredő többletköltségektől, ezért a határidőn túli
fizetés esetén a felszólítás díját és a késedelmi kamatot is felszámítja. A díjhátralékok
behajtásáról a 2000. évi XLIII. Tv. 26. §. /1/ bekezdése alapján az önkormányzatunk az
adók behajtására vonatkozó szabályok szerint gondoskodik, mely során több 10 ezer
forint többletköltség is felmerülhet.

A háztartási hulladék fogalma
Háztartási hulladéknak – szemétnek – minősül a lakásokban, üdülőkben, pihenés céljára
használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és
területen keletkezett szilárd hulladék, ilyen a konyhai hulladék – ideértve a szennyezett
műanyag, papír, üveg , továbbá konzervdoboz, rongy, söpredék, edény, eszköz, kisebb méretű
bútordarab.

Háztartási hulladék szállítása állandóan lakott ingatlan esetén
2011. év elején az edények azonosítása érdekében minden ingatlantulajdonosnak sorszámmal
ellátott citromsárga színű matricát küldött a VHG Kft, melyet a hulladékgyűjtő edényre jól
látható helyre kell felragasztani. A háztartási hulladék szállítása 2011. január 07-től – 2011.
december 30-ig (pénteki napon) történik. Ezen napon a hulladékot szabvány 110 literes (max
15kg súlyhatárig) matricával ellátott lecsukott fedelű kukában reggel 7,00-ra kell az ingatlan

elé kihelyezni. Az űrtartalmat, súlyhatárt meghaladó többlet kommunális hulladékot erre
jogosító matricának a megfelelő teherbírású és űrmértékű (max. 110 liter, 15 kg)
gyűjtőzsákra történő felragasztása esetén szállítja el a VHG Kft.

Háztartási hulladék szállítása idényjelleggel lakott ingatlan esetén
A háztartási hulladék szállítása 2011. március 04-től – 2011. október 28-ig (pénteki napon)
történik. Ezen napon a hulladékot szabvány 110 literes (max 15kg súlyhatárig) lecsukott
fedelű kukában vagy ezzel egyező űrtartalmú, megfelelő teherbírású műanyag zsákban reggel
7,00-ra kell az ingatlan elé kihelyezni. Az űrtartalmat, súlyhatárt meghaladó többlet
kommunális hulladékot erre jogosító matricának a megfelelő teherbírású és űrmértékű (max.
110 liter, 15 kg) gyűjtőzsákra történő felragasztása esetén szállítja el a VHG Kft.

A többlethulladék szállításához matrica az alábbi üzletekben vásárolható
•
•
•

Máté Plastic Bt (Nadap, Haladás utca)
Ex-T Csemege (Velence, Fő utca)
VHG Kft (Agárd, Gárdonyi Géza utca 34-38.)

A többlethulladék szállításához szükséges matrica ára
•

319,-Ft/db

Lomtalanítás
Az ingatlantulajdonos a lomokat csak a szállítási naptárban közölt napon és feltételekkel
helyezheti ki az ingatlana elé a közterületre. A meghatározottól eltérő időpontban a
közterületre hulladék kihelyezése bírságot von maga után.

A VHG Kft a közszolgáltatást megtagadja
•

az állandóan lakott ingatlan tulajdonosa a kommunális hulladékát nem szabvány
gyűjtőedényben helyezi ki és/vagy nem rendelkezik érvényes matricával

•

ha a háztartási hulladékszállítási napon a gyűjtőedénybe nem háztartási hulladék,
hanem zöldhulladék (kerti szemét) vagy ezek keveréke kerül,
a hulladékgyűjtő edényben idény jelleggel lakott ingatlan esetén gyűjtőzsákban a
hulladék súlya a 15 kg-ot vagy a mennyisége a 110 litert meghaladja,
többlethulladék szállítása esetén a gyűjtőzsákon nincs szállításra jogosító matrica az
önkormányzati rendelet szerint,
a gyűjtőedényzetben idény jelleggel lakott ingatlan esetén gyűjtőzsákban gyümölcslé
vagy egyéb más veszélyes anyag vagy folyadék található,
szabvány gyűjtőedény állapota az ürítést nem teszi lehetővé (sérült, balesetveszélyes)

•
•
•
•

A szolgáltatás egész évben kizárólag a citromsárga színű matrica kuka fedelére történő
ráragasztásával vehető igénybe. Az ingatlantulajdonos feladata a gyűjtőedényzet fedelére a
matrica felragasztása és ennek jó állapotban történő megőrzése.

Szállítási naptár
A VHG Kft további szolgáltatásai
A Kft vállalja tiszta és kevert építési törmelék, egyéb kevert nem veszélyes hulladék és
zöldhulladék konténerben történő elszállítását.
Amennyiben a megrendelő a konténerbe nem a megrendelésének és ezzel együtt a megfizetett
hulladékot helyezi el, azaz olyan szennyező anyagokat kever (rak), mely a hulladéklerakóra
történő elhelyezést megakadályozza, abban az esetben mindennemű többletköltség a
megrendelőt terheli.
A konténerek ürítési díjai két nap rendelkezésre állási díjat tartalmaznak. A megrendelőnek
ezt követő napok után minden napra 2.080,-Ft/nap+ÁFA díj kerül felszámításra, illetve kell
felszámítani.

Nyitott konténerben történő tiszta építési törmelék elszállítási akció
(Kihelyezés, szállítás és elhelyezés)
Gyűjtőponttól 8 km-en belüli szállítás esetén
megnevezés
EWC kód
3 m3
4 m3
7 m3
8 m3

Tiszta építési törmelék
170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170506, 170802, 170904, 200202
13.200 Ft+ÁFA
18.500 Ft+ÁFA
24.100 Ft+ÁFA
25.200 Ft+ÁFA
Gyűjtőponttól 16 km-en belüli szállítás esetén

megnevezés
EWC kód
3 m3
4 m3
7 m3
8 m3

Tiszta építési törmelék
170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170506, 170802, 170904, 200202
17.400 Ft+ÁFA
22.700 Ft+ÁFA
28.400 Ft+ÁFA
29.400 Ft+ÁFA

Nyitott konténerben történő zöldhulladék elszállítási akció
(Kihelyezés, szállítás és elhelyezés)
Gyűjtőponttól 8 km-en belüli szállítás esetén
megnevezés
EWC kód

zöldhulladék
20 02 01

3 m3
4 m3
7 m3
8 m3

13.500 Ft+ÁFA
15.000 Ft+ÁFA
19.000 Ft+ÁFA
20.000 Ft+ÁFA

Gyűjtőponttól 16 km-en belüli szállítás esetén
megnevezés
EWC kód
3 m3
4 m3
7 m3
8 m3

Tiszta és kevert építési törmelék
20 02 01
17.500 Ft+ÁFA
19.000 Ft+ÁFA
23.000 Ft+ÁFA
24.000 Ft+ÁFA

Nyitott konténerben történő egyéb nem veszélyes hulladék elszállítása
(Kihelyezés, szállítás és elhelyezés)
Gyűjtőponttól 8 km-en belüli szállítás esetén
megnevezés
EWC kód
3 m3
4 m3
7 m3
8 m3

Egyéb nem veszélyes hulladék
20 03 01
16.765 Ft+ÁFA
23.495 Ft+ÁFA
30.555 Ft+ÁFA
31.965 Ft+ÁFA
Gyűjtőponttól 16 km-en belüli szállítás esetén

megnevezés
EWC kód
3 m3
4 m3
7 m3
8 m3

Egyéb nem veszélyes hulladék
20 03 01
20.890 Ft+ÁFA
27.645 Ft+ÁFA
34.745 Ft+ÁFA
36.090 Ft+ÁFA

A VHG Kft ügyfélszolgálati irodái és elérhetőségei
•

Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. hétfőn 800-1200, szerdán: 800-1200 és 1230-1800,
pénteken: 800-1200 óráig telefon: 22/579-185 telefax: 22/579-186

•
•
•
•

Velence, Tópart u. 26. munkanapokon 800 – 1200 óráig, telefon: 22/472-111
levelezési cím: 2484 Agárd, Gárdonyi Géza utca 34-38, 2481 Velence, Tópart út 26.
e-mail cím: info@vhg.hu
honlap: www.vhg.hu

